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Een initiatief dat potentieel kan bijdragen aan 
de bovengenoemde ‘magic’ van samenwerken 
is AardNed, dat vorig jaar op het Nederlands 
Aardwetenschappelijk Congres opgericht is. 
AardNed beoogt hét platform te worden van 
aardwetenschappers in Nederland. Belangrij-
ke speerpunten zullen zijn 1) de uitwisseling en 
afstemming van onderwijs, onderzoek en facili-
teiten, 2) de coördinatie van initiatieven met be-
trekking tot duurzame data storage, 3) het ver-
kennen of/hoe Nederland als (ons gezamenlijk) 
observatorium op de kaart te zetten is en 4) kop-
pelingen maken naar maatschappelijke issues 
zoals op dit moment de ‘Effecten Mijnbouw’. 

Op 7 april organiseerde AardNed in het mooie 
Armamentarium te Delft, de ingenieursstad bij 
uitstek, een meeting voor Young Professionals 
getiteld ‘Your Future in Geosciences’, onder an-
dere om mensen van verschillende instituten 
en achtergronden met elkaar kennis te laten 
maken. Van alle deelnemende instituten aan 
AardNed (de universiteiten van Utrecht, Delft, 
Wageningen, 2x Amsterdam, Groningen en ver-
der Deltares, TNO en KNMI) was iedereen uitge-
nodigd die zich een Young Professional voelde. 
Uiteindelijk kwamen met we met 40 mannen en 
vrouwen bijeen, inclusief een representant van 
de waterschappen, als voorprogramma voor het 

lustrumsymposium ‘License to Operate’ van het 
Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouw-
kundig Genootschap (KNGMG). Aangezien de 
jeugd de toekomst heeft, was de insteek van de 
meeting zo gekozen dat vooral vooruit gekeken 
werd. 

We begonnen met twee inspirerende lezingen 
van Kim Cohen (aardwetenschapper, werkzaam 
bij TNO, Deltares en Universiteit Utrecht) en Eel-
co de Groot (socioloog, werkzaam bij TU Delft). 
Kim ging in op welke vaardigheden men in de 
toekomst nodig heeft om met de steeds grotere 
datasets om te gaan. Het gaat daarbij niet alleen 
om slimme scripting, maar vooral ook om het 
maken van producten die eenvoudig herleidbaar 
zijn, gemakkelijk herzienbaar en vooral ook 
transparant. Concreet betekent dit dat de data-
bronnen, die vaak ten grondslag liggen aan een 
eindproduct, feitelijk onderdeel zijn van het pro-
duct en dat als er van één van de databronnen 
een nieuwe versie verschijnt het eindproduct 
eenvoudig aangepast kan worden. Deze manier 
van denken wordt weinig toegepast en zou on-
derdeel moeten zijn van het curriculum op de 
universiteiten.

Eelco ging sterk in op de ‘social license to ope-
rate’. Steeds vaker spelen sociale gevoelens een 
rol bij het wel of niet slagen van een project. Het 
is niet meer denkbaar dat de overheid locaties 
aanwijst om CO2 op te slaan of proefboringen 
te doen naar schaliegas zonder aan dit aspect 
denken. Gebeurt dit toch niet, dan bestaat er 
een gerede kans dat het project faalt, ongeacht 
hoe goed het project in elkaar zit. Het moet veel 
meer in de genen gaan zitten van ieder in dit 
werkveld om hier rekening mee te houden, niet 
altijd gemakkelijk voor onze bèta-hersenen.

Deze lezingen dienden als opstapje naar infor-
mele discussies over verschillende stellingen. Ik 
pik er even twee uit. De eerste was

“What new types of data/information would lar-
gely reshape the geoscientific landscape?” 

Hier kwam duidelijk naar voren dat citizen  
science, of burgerwetenschap in goed Neder-
lands, steeds belangrijker gaat worden. Bij 
burgerwetenschap wordt het grote publiek ge-
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Regelmatig zijn ingenieurs, vaak zonder dat ze het doorhebben, bezig als aardwetenschapper. Hoe 
anders omschrijf je iemand die bezig is met hoe oud een afzetting is, hoe afgerond de zandkorrels in 
die afzetting zijn en hoe die afzetting zich gedraagt bij een aardbeving? Andersom kom je minder vaak 
tegen, er zijn weinig geologen die kunnen uitrekenen hoeveel heipalen nodig zijn bij het aanleggen van 
een tunnel. Er zijn ook hybriden, mensen die technische aardwetenschappen gestudeerd hebben en 
zogeheten ingenieursgeologen zijn. Toch blijft er vaak een kloof. Ingenieurs vinden aardwetenschap-
pers ‘te academisch’ en minder, zoals zijzelf, van directe toegevoegde waarde voor de maatschappij. 
Andersom vinden aardwetenschappers ingenieurs vaak ‘getallenfetisjisten’ die zonder onderbouwing 
parameters met 2 decimalen uit de duim zuigen om vervolgens de faalkans van een dijk uit te rekenen. 
Toch hebben zij elkaar hard nodig en vindt er vaak ‘magic’ plaats in projecten waarin echt gezamenlijk 
gewerkt wordt. Mooie voorbeelden zijn de deltawerken, warmte-koudeopslagprojecten en gezamen-
lijke projecten om delta’s in Zuid-Oost Azië te helpen bij de strijd tegen het stijgende water en de da-
lende bodem. 
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bruikt om metingen te verrichten of analyses 
uit te voeren, bijvoorbeeld met hun smartpho-
ne of door het vrijwillig doorworstelen van gro-
te hoeveelheden data. Het grote voordeel is dat 
het aantal metingen of analyses veel groter is 
in vergelijking met het beperkte aantal dat door 
professionals uitgevoerd kan worden. De nauw-
keurigheid van een enkele meting is bij burger-
wetenschap wellicht soms minder groot, maar 
door de grote hoeveelheid data en de vaak veel 
betere ruimtelijke spreiding is de meerwaarde 
groot. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de jaarlijk-
se tuinvogeltelling, informatie van duikers over 
de toestand van koraalriffen, de hoeveelheid 
nitraat in het grondwater en het vinden van su-
pernovae. De mogelijkheden zijn feitelijk einde-
loos en door de betrokkenheid van de burgers 
kan het draagvlak ook vergroot worden.

Een aantal aanwezigen gaf aan dat deep sea mi-
ning en extra-terrestrial exploration belangrijk 
zal worden. De hoeveelheid ‘gemakkelijk’ win-
bare grondstoffen neemt af en er moet dus ver-
der gekeken worden. Een en ander zal natuurlijk 
sterk afhangen van de kosten van het benutten 
van deze moeilijk bereikbare locaties in vergelij-
king met het anders gebruik van grondstoffen. 
Ook keuzes die de komende tijd gemaakt zullen 
moeten worden met betrekking tot een over-
gang naar een meer circulaire economie zul-
len een rol spelen. Er kwam nu al tegengas van 
deelnemers die vonden dat deze locaties juist 
niet benut moeten worden, omdat met een veel 
duurzamere samenleving dit niet relevant meer 
is. Deze discussie speelt tegenwoordig vrijwel 
overal en de conclusie was dat het zaak is dat 
de Nederlandse overheid en de Europese Unie 
hierover een duidelijk standpunt gaan innemen. 
Om met onze bekendste filosoof te spreken: ‘Er 

is maar één moment dat je op tijd kunt komen. 
Doe je dat niet, dan ben je óf te vroeg óf te laat.’
 
De tweede stelling was 

“What would be a possible moon-project for the 
geoscientific community?” 

Zoals Kennedy in 1961 met zijn man-on-the-
moon speech zouden wij ook een uitdagend 
punt op de horizon moeten zetten. Op deze 
vraag kwamen natuurlijk vele creatieve ideeën 
naar boven. Een groot deel van de ideeën had 
te maken met energie. Opslag van energie en 
veel goedkopere geothermische energie werden 
gezien als belangrijke doelen om na te streven. 
Een ander idee betrof getijdenenergie. Op dit 
moment is de Nederlandse situatie niet ge-
schikt voor grootschalig gebruik van deze ener-
gie, simpelweg omdat onze getijdenrange niet 
groot genoeg. Om dit probleem op te lossen is 
het nodig een Afsluitdijk 2.0 te bouwen van Ne-
derland naar het Verenigd Koninkrijk. Door het 
fase-verschil in het getij aan beide kanten van 
deze dijk ontstaat er een significant waterhoog-
teverschil dat gebruikt kan worden om energie 
op te werken. Hydro-tidal power dus. Houd er 
vast rekening mee, zou ik zeggen.
 
Een idee dat geotechnici zeker zal aanspreken 
is dat van de IJkdijk XL, een idee dat vanuit de 
waterschappen naar voren werd gebracht. Er 
zijn in Nederland al wat ijkdijken geweest, zie 
http://www.floodcontrolijkdijk.nl/nl/, waarbij de 
doelen onder andere bestonden uit 1) het op 1:1 
schaal onderzoeken van fysische processen en/
of 2) het valideren/ijken van bestaande model-
len die fysische processen beschrijven en/of 3) 
het testen van geavanceerde meettechnieken. 

Ondanks deze eerdere projecten zitten we nog 
steeds met veel kennis- en toepassingsvragen 
die voor veel onzekerheid zorgen bij het beoor-
delen van onze dijken. Ten dele worden deze vra-
gen beantwoord in het huidige POV-programma, 
Projectoverstijgende Verkenningen om innova-
tieve oplossingen te bedenken voor waterstaat-
kundige problemen. Het IJkdijk XL-project zou 
nog grootser moeten uitpakken en een unieke 
balans tussen fundamenteel onderzoek, prak-
tijkproeven en toepassingen moeten opleveren. 
Onze koning kan toch niet voor altijd zijn buiten-
landse gasten naar de Deltawerken blijven mee-
nemen. Met IJkdijk XL zou de onzekerheid over 
het gedrag van waterkeringen tijdens extreme 
belasting sterk moeten afnemen. Aangezien 
onzekerheid meestal veel geld kost kunnen met 
de tientallen miljoenen euro’s die IJkdijk XL zal 
kosten miljarden euro’s bespaard worden. Nu 
wordt dit laatste vrijwel altijd te berde gebracht: 
als mijn onderzoek betaald wordt, levert dat al 
snel het dubbele op. Maar in dit geval werd ons 
verzekerd dat dit nu echt zo was….

U heeft ongetwijfeld allemaal wel eens meege-
daan aan dergelijke sessies, waarbij de meest 
geweldige ideeën ontstonden. Zo ja, dan heeft 
u waarschijnlijk allemaal ook weleens op de 
terugweg naar huis gedacht: leuke sessie, paar 
leuke mensen ontmoet, maar veel zal er niet 
mee gebeuren. En inderdaad bestaat die kans 
nu ook. Maar met het oprichten van AardNed is 
die kans hopelijk wel iets kleiner geworden. 

Grootste plannen leiden tot grootse daden 

“What would be a possible moon-project 
for the geoscientific community?” 
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